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        خمتصر اآلجروميةخمتصر اآلجروميةخمتصر اآلجروميةخمتصر اآلجرومية
  :، وأقسامه ثالثة  زيدٌ  ، وجاءَ  مفيدٌ  املفيد ، وأقل ما يرتكب منه كلمتان حنو الكتابُ  هو اللفظ الكالم
  .ودخول األلف والالم حنو الرجل  -٣والتنوين كزيٍد ،   -٢باخلفض حنو يف الداِر ،   -١: و يعرف  א��� -١
 ) .قالت (وتاء التأنيث الساكنة  -٤) سوف تعلمون(سوف و  -٣) سريى(ني حنو والس -٢) قد نبأنا (بقد حنو  -١: ويعرف  א���� -٢

٣- 	
 )هل ، يف ، مل ( ، حنو  ه من العالمة فال يصلح معه عالمات االسم وال عالمات الفعل وعالمته خلو :  وא�

  : قسمان االسم ف
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ب
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  .تقول جاء زيٌد ، ورأيت زيداً  ، ومررت بزيٍد  )يد ز ( كـوامِل الداخلِة عليه   أواخرُه بسبب العهو ما يـَتَـَغري و  م

 
ٌّ
ِني

ْ
ب
َ
   ) .كْم و و أنَت وحيُث هؤالِء ( كـما يلزم آخره حالة واحدة وال يتغري بسبب العوامل الداخلة عليه  هو و  وم

  : وهي أربعة وعالماته األصلية أقسام اإلعراب 
١-�
  . وعالمته السكون  وא��م-٤وعالمته الكسرة  ��وא� -٣وعالمته الفتحة  وא���� -٢وعالمته الضمة  א�

���������مـــن ذلـــك الرفـــع والنصـــب واخلفـــض وال جـــزم فيهـــا ، ��� .مـــن ذلـــك الرفـــع والنصـــب واجلـــزم وال خفـــض فيهـــا و��������ل��א����! �"����#
يف حنـــو  و'&���%$�א�

 .للثقل ويسمى الثاين منقوصا ) يدعو القاضي( يف حنو و'&%$�א�-,+�وא�*(
)للتعذر ويسمى مقصورا ، ) الفىت(للمناسبة ويف حنو )غالمي(

  : يعرب باحلركات أربعة أشياء و
  . الصحيح اآلخر حنو يأكلُ والفعل املضارع  -٣  اتِ كاملسلم  ومجع املؤنث السامل -٣ الطالبِ كومجع التكسري   -٢ كزيدٍ   االسم املفرد -١

 ) خلـق السـماواتِ (حنـو مجـع املؤنـث السـامل ينصـب بالكسـرة  -١ : رج عـن ذلـك ثالثـة أشـياء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وختفض بالكسرة وجتـزم بالسـكون وخـ
  . ) ، مل يبِك ، ال تْقفُ  يسعَ  مل(رع املعتل اآلخر جيزم حبذف آخره حنو والفعل املضا -.  وعائشةَ كإبراهيَم خيفض بالفتحة   واملمنوع من الصرف-٢

  : يعرب باحلروف أربعة أنواع و
  . ينِ ، ومررت بالزيدَ  ينِ حنو جاء الزيدان ، ورأيت الزيدَ .  فع باأللف وينصب وخيفض بالياءفري : ملثىن ا .١
  . نيَ ، ومررت باملسلمِ  نيَ ، ورأيت املسلمِ  ، حنو جاء املسلمونَ  وينصب وخيفض بالياءفريفع بالواو  :ومجع املذكر السامل  .٢
  .، حنو جاء أبوك ، ورأيت أباك ، ومررت بأبيك  اءفرتفع بالواو وتنصب باأللف وختفض بالي : ١واألمساء اخلمسة .٣
 .حنو يقومون ، لن يقوموا ، مل يقوموا   .جتزم حبذفهتنصب و فرتفع بالنون و :  ٢واألفعال اخلمسة .٤

 :املعرفة والنكرة 

+�
واالسـم  -٤هـذا وهـذه وهـؤالء : اسـم اإلشـارة حنـو و  -٣والعلم حنـو زيـد و مكـة   -٢كَ أنا و أنت وهو والتاء والكاف من ضربتُ : الضمري حنو  -١:ستة أشياء  א.�
  . معرفة حنو قلم زيٍد وقلميوما أضيف إىل -٦الرجل والغالم : واحمللى باأللف والالم حنو  -٥ ناملوصول حنو الذي واليت والذي

(
  .حنو الرجل و الفرس ، يه كل ما صلح دخول األلف و الالم عل: وتقريبه ،كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر :  א��*

  : األفعال ثالثة و
  .وضرْبن زيداً وضرْبنا وعلى السكون يف حنو ضرْبُتَ◌ ، وعلى الضم يف حنو ضربُوا ، وضربَا  حنو ضربَ على الفتح يف وهو مبين :  �1ٍض .١
٢. 
  .اضرْبن ، اضربوا ، اضربا   به مضارعة حنو اضربْ جيزم وهو مبين على ما :  و12
�و1-�$ع .٣� . يجزم حنو مل يضربْ ف ٤جازمدخل عليه أو فينصب حنو لن يضرَب ،  ٣عليه ناصب حنو يضرُب إال إذا دخلمرفوع وهو : معرب  -١وهو : 

  . رْبنَ ة فيبىن على السكون حنو يضنون النسو اتصلت به أو ،  إذا اتصلت به نون التوكيد املباشرة فيبىن على الفتح حنو لتضرَبن : مبين و  -٢                     

  . ة ال حمل هلا من اإلعرابواحلروف كلها مبني

                                      
  .األمساء اخلمسة هي أبوك وأخوك ومحوك وفوك وذو مال  ١
  .كل فعل مضارع اتصل به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة :  وما جاء على وزا من األفعال ، وضابطها ن ، وتفعالن ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلنييفعال: وهي  ٢
 .أْن و لن و إذن وكي و الم كي و الم اجلحود و حىت و اجلواب بالفاء و الواو و أو : النواصب  ٣
  .يف النهي والدعاء ، وإن ، وما ومهما ، وإذ ، وإذما ، وأي ، ومىت ، وأين ، وأيان ، وأىن ، وحيثما ، وكيفما ) ال ( وملا ، و أملْ ، وأملا ، والم األمر والدعاء ، و مل ، : اجلوازم ٤



 ٢

 و
ُ
  من األمساءِ  املرفوعات

ٌ
 : وهي  سبعة

  . ابَ رَ ، وضَ  ُتَ◌ ضربو ،  أخوك، وقام  الزيدونوقام  الزيدان، ويقوم زيٌد قاَم : حنو . االسم املرفوع املذكور قبله فعله : وهو  א����4 )١
  .، ُضرِبَا ُتَ◌ ، ُضرِبْ  الزيدان، ُيْضَرُب  زيدُ ُضِرَب : يذكر معه فاعله ، حنو االسم املرفوع الذي مل : وهو  �5�6�א����4 )٢
٣( �  . قائمونَ  ونَ الزيدُ قائمان ،  انِ الزيدَ قائٌم ،  زيدٌ : االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية حنو : وهو א.2%78
  . جاريته ذاهبةزيد ،  قام أبوهزيد ،  عندكزيد ،  يف الدار ، زيدٌ  قائمٌ  زيدٌ : حنو االسم املرفوع املسند إىل املبتدأ : وهو א�9 )٤
  .يف الدار  زيدٌ يصلي ، ليس  زيدٌ شاخصاً ، بات بكٌر و ليس ، قائماً  زيدٌ حنو كان  ١א���#�ن�و2>;א':� )٥
  . أتوبلعلين . كأن زيداً أسٌد   . شاخصٌ ، وليت بكراً  قائمٌ  حنو إن زيداً  ٢>9�<ن�و2>;א':� )٦
٧( ��
��;ع,����١: وهـو أربعــة أشـياء  א���7? J�B٢. العاقـلُ حنـو قــام زيـد  א����� J�D�E٣. بكـرٌ و  زيـدٌ  حنـو قــام وא��- �%�F#;7جـاء القــوُم  ،  نفُسـهحنــو قـام زيـٌد  وא�

  . علُمهنفعين زيُد ،   هثلثُ ُأِكَل الرغيُف ،  أخوكحنو قام زيٌد  وא�8%ل -٤. أمجعون كلهم

 و
ُ
 من األمساء  املنصوبات

َ
  ثالثة

َ
  : وهي ،  عشر

١. G?�  . ه، ضرب ين، ضربَ  الفرسَ  ، وركبتُ  زيداً  ضربتُ : االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل حنو : وهو  א.��;ل
  .سمى مفعوالً مطلقاً ويُ  . قعوداً ، جلست  ضربارب يضرب ضَ : االسم املنصوب الذي جيئ ثالثا يف تصريف الفعل حنو : هو و  א.�%$ .٢
٣. G�H2�I1� .معروفك  ابتغاءَ هللا ، قصدتك  طاعةً م املنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل حنو غض زيٌد بصَره وهو االس א.��;ل

٤. G�1� .واخلشبةَ  استوى املاءُ  ، خالداً و  ذهبتُ : االسم املنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل حنو : وهو  א.��;ل


	ا .٥J�   يف ، حنو جاء زيد اليوَم ، رأيُت زيدا خلَفك  املنصوب بتقدير ٣اسم الزمان أو املكان: هو و.  
 .إال نكرة ، وال يكون صاحبها إال معرفة احلاُل  ، وال يكون راكباً  جاء زيدٌ : نبهم من اهليئات حنو ر ملا ااالسم املنصوب املفس : وهو  א��ل .٦

٧. ��FF,7ر  االسم املنصوب: هو و א�وال يكون إال نكرة  كتابا، اشرتيت عشرين   اعرق تصبب زيدٌ : نبهم من الذوات حنوا ملااملفس ،.  
٨. K�!7).وإن كـان الكـالم منفيـا تامـا جـاز فيـه البـدل و النصـب علـى االسـتثناء  ، زيـداً  إال القـومُ  قـام:  ونصـب إذا كـان الكـالم تامـا موجبـا حنـيُ فاملسـتثىن بـإال :  ٤ وא

 ، بزيــدٍ  مــا مــررت إال و زيــداً مــا ضــربت إال  وزيــٌد كــان علــى حســب العوامــل حنــو مــا قــام إال   منفيــا اوإن كــان الكــالم ناقصــ،  زيــداً و إال  زيــدٌ  حنــو مــا قــام القــوم إال
  . وزيدٍ ، زيداً قام القوم خال  خبال وعدا وحاشا جيوز نصبه وجره حنو واملستثىنفقط ، وى وغري جمرور واملستثىن بِسُ◌◌ِ 

٩. �� .أن تكون نكرة غري مفصولة عن ال  بشرط املصنعيف  عاملني، ال يف الدار  رجلَ ال : حنو  א��

١٠. Lيـا رجـالً والنكـرة غـري املقصـودة حنـو  -٣ يبنيـان علـى الضـمفهـذان ملعـني  والنكـرة املقصـودة حنـو يـا رجـلُ  -٢املفرد العلم حنـو يـا زيـُد  -١: وهو مخسة أنواع  א.��د 
  .، وهذه الثالثة الباقية منصوبة ال غري  حنو يا طالعاً جبالً شبيه باملضاف وال -٥يا عبَد اهللا واملضاف حنو  -٤خذ بيدي 

  . يف الدار، ليس زيٌد  يصلي، بات زيٌد  إبريقاً ، صار الطُني  كرمياً حنو كان زيٌد   >9�#�ن�و2>;א':� .١١
  .أتوُب  ينأسٌد ، لعل زيداً كأن ،  كرٌمي زيداً  إن : حنو  א���<ن�و2>;א':� .١٢
١٣. N;��,���  . أخاكزيداً  ، ضربتُ نفَسه ، رأيت زيداً بكراً و  اً ، رأيت زيدلكرَمي ا رأيت زيداً :حنو  א��7?

  :  املخفوظات ثالثة أنواعو
١� J.א	
��?�  ) .ريب فضلهذا من (، وحنو  القلمِ كتبُت ب: حنو   �O٥;ض
 ٢� Jא.و+��PQ�?�  ) . ريبمن فضل هذا (، وحنو   حديدٍ خامت و  زيدٍ  غالمِ ك �O;ض
٣� Jضא�و;�O,����العاملني ربهللا  واحلمد(، وحنو  نيالكرمي أخويك وخالدٍ  مررت بزيدٍ ك �7?�E.  

  .هـ ١٤٢٨/ ١٩/١١ ، يف حسن بن غازي الرحيلي: اختصرها وزاد عليها                                                                                      

                                      
 .و ما تصرف منها ، و ما دام ، و  ما برح ، و ما فتئ ، و ما انفك ، و مازال ، و ليس ، و صار ، و بات ، و ظل ، و أضحى ، و أمسى ، كان : وهي  ١
 .وهي إن ، وأن ، ولكن  ، وكأن  ، وليت ،  ولعل  ٢
 .وما أشبه ذلك .ظرف الزمان حنو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينما  ٣

 .وما أشبه ذلك . وهنا  زاء وحذاء وتلقاء وَمث وحتت وعند وإ أمام وخلف وقّدام ووراء وفوق: وظرف املكان حنو 
 . إال وغري وِسوى وُسوى وسواء وخال وعدا وحاشا: وحرف االستثناء مثانية وهي  ٤
 .الواو والباء والتاء : من وإىل وعن وعلى ويف ورّب والباء والكاف والالم وحروف القسم وهي : حروف اخلفض  ٥


